Resumé
Přes australskou armádu do československých legií ve Francii.
Příspěvek k účasti Čechoslováků v australské armádě za Velké války
(1914–1918).
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Studie se věnuje osudům Čechoslováků, kteří se před první světovou válkou rozhodli
vycestovat nebo vystěhovat z Rakouska-Uherska a v předvečer války se ocitli až na samé
periferii Britského impéria ve vzdálené Austrálii. Na základě českých a australských archivních
pramenů analyzuje, v jakém rozsahu se českoslovenští krajané v Austrálii zapojili do
vznikajícího Masarykova československého zahraničního odboje. Zejména sleduje úspěšné i
neúspěšné pokusy těchto osob o vstup do australské (či jiné spojenecké) armády. Kromě
uvedené analýzy a vyčíslení zahrnuje příspěvek rovněž srovnání válečných a poválečných
osudů těchto jednotlivců. Například zmiňuje jediného českého příslušníka v australské armádě
Františka Hájka (Francis Hajek), který se v Londýně osobně setkal s T. G. Masarykem a posléze
byl v roce 1918 přiotráven německým plynem na Západní frontě. Dále jsou podrobně popsány
válečné osudy osmi Čechoslováků, kteří byli nejprve jako příslušníci nepřátelského státu
internováni v zajateckém táboře v Liverpoolu (stát Nový Jižní Wales) a posléze dosáhli
propuštění a v rámci tzv. jihoslovanské legie australské (anglicky Special Service Battalion, též
Jugo Slav Battalion) byli v roce 1917 přeplaveni na Soluňskou frontu, kde byli dáni k dispozici
srbské armádě. Odtud se posléze v roce 1918 dostali do Francie, kde se formovala samostatná
československá brigáda, do jejíhož 22. střeleckého pluku pak byli společně s dalšími čs.
dobrovolníky ze Srbska zařazeni. Po válce se někteří vrátili do Austrálii, dva z těchto
dobrovolníků se stali zaměstnanci československého ministerstva zahraničních věcí a pobývali
pak v Austrálii několik let pracovně: Emanuel Jan Hajný (1890–1971) a Emil Ballek (18961989). Oba se později zapojili do čs. zahraničního odboje i za druhé světové války. Další z
dobrovolníků pokračoval ve vojenské kariéře jako důstojník meziválečné českoslovanské
armády (Karel Bruna). Osudy některých zůstaly, s ohledem na torzovitě dochované prameny,
jen naznačeny.

